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De vakantie is weer voorbij en tot grote spijt van menig student is het
nieuwe semester weer vollop bezig. Hét teken voor Diana om weer
groots uit te pakken en dit met de EroticaTD! Dus zoek je cursussen
bijeen, laat ze donderdag maar thuis liggen en ga naar de LIDO waar
de stripacts, free gadgets, kick-ass music,… je weer gaan verbazen.
Kortom veel succes met het nieuwe semester, laat Diana je
ontspanning maar regelen!

Diana op de latten
Wie tijdens de lesvrije week mee is geweest met Diana naar
Valmeinier zal het volmondig bevestigen, het was een geweldige
week. Verse sneeuw en veel drank, kortom de beste ski-mix. Cantus,
carnaval, gratis vaten, jenever-rodel en nog veel meer. Hier enkele
sfeerbeelden voor diegene die vast en zeker volgend jaar al meegaan.
We willen graag de skireis nog kunnen verbeteren, indien jullie nog
ideeën of suggesties hebben laat het ons weten via
diana@student.khleuven.be

Op woensdag 14 maart 2012 zal de jaarlijkse Studentenmarathon te Leuven
plaatsvinden. Dit evenement wordt georganiseerd door LOKO Sport en heeft
als doel zoveel mogelijk Leuvense studenten, maar ook niet-studenten, in de
loopschoenen te krijgen. Deelnemers kunnen kiezen tussen een parcours van
5km , 10km of 21km . Het startschot en de aankomst vinden plaats aan het
Gymnasium in het Universitair Sportcentrum (Tervuursevest 101, 3000
Leuven). De deelnemers aan de 21km vertrekken om 17u30, de lopers van de
5km en de 10km starten om 17u45. Inschrijven is reeds mogelijk op de website:
http://studentenmarathon.ulyssis.org/ Ook dit jaar zijn er opnieuw fantastische
prijzen te winnen. De winnaars van de 5km,10km en 21km winnen een surfreis.
De tweede en derde plaats van de 5km, 10km en 21km winnen telkens een
Blackberry. Dit geldt zowel voor de eerste drie dames als heren. Iedere
deelnemer krijgt ook een T-shirt, graanreep en drankje als aandenken. Nieuw
dit jaar is dat er een fotozoektocht georganiseerd wordt voor de deelnemers
aan de 21 kilometer. Deelnemers krijgen aan de finish een papier met een
vijftal foto’s die ze in de juiste volgorde moeten plaatsen. Uit alle juiste
antwoorden wordt één iemand uitgeloot die huiswaarts kan gaan met een
fantastische prijs.

It’ers neem je Bits & Chips!
Vergeet zeker niet je gratis tijdschrift te nemen van Bits & Chips.
Gratis te verkrijgen bij Diana. Dus spreek ons onmiddellijk aan als je
nog geen exemplaar te pakken kreeg!

Galabal
Ladies and gentlemen! Mag ik jullie aandacht!
Vrijdag 30 maart zal Diana weer de handen in elkaar slaan met StEIL
om voor jullie een fantastisch Galabal te voorzien. Haal je kostuum al
maar boven, poets je naaldhakjes nogmaals op, en kom je uitleven
vlak voor de paasvakantie in Salons Georges. Meer info volgt later!

Planning
Wat kan je komend semester nog verwachten?
23/02
Erotica TD @Lido
28/02
2e SchachtenConvent (gesloten cantus) @Toewip
7/03
Comedy
14-15/03 De 24-uren van Diana @Mephist’o
20/03
OntgroeningsCantus
30/03
Galabal @ Salons Georges
*Paasvakantie!*
15-19/04 Kiesweek @G&T
19/04
KiesCantus
*Hierna is het aan de nieuwe ploeg om de volgende data in te vullen*

Ontspanning

